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 ممخص البحث
اف االنفجار المعرفي يؤكد عمى أىمية استخداـ استراتيجيات حديثة وحرية في التعمـ والتعميـ     

التمرير مف االعمى وتتجسد أىمية البحث في دور توجيو االقراف وتدوير المعمومات لتطوير 
تعرؼ اثر وفي ضوء ذلؾ جاء ىدؼ البحث في  والتمرير مف االسفؿ ، االرساؿ لمكرة الطائرة ،

استخداـ استراتيجيات )تدوير المعمومات، توجيو االقراف( لتطوير ميارة الكرة الطائرة، واستخدمت 
ف طالبات المرحمة الرابعة كاطبيعة البحث واما مجتمع البحث ف الباحثة المنيج التجريبي لمالئمتو

( طالبة واىـ االستنتاجات اف 66في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة لمبنات وبعدد )
في االداء افضؿ مف االسموب االمري،  اً استراتيجية توجيو االقراف وتدوير المعمومات تعطي تحسن

ز واالدراؾ المياري وتوصي الباحثة بضرورة استخداـ استراتيجيات حديثة تزيد مف التركي
  .والمعرفي
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The title, the impact of strategies (directing peers and recycling 
information for the development of creative thinking in learning 

some of the skills of volleyball 
By d. Huda Abdalsamee 

Research Summary 
   A search on the foreground and importance of research as the 
knowledge explosion underscores the importance of using modern 
strategies and freedom in teaching and learning and embodied the 
importance of research in the role of directing peers and rotate the 
information to learn the scroll from the top and scroll down, transmitter 
volleyball, and in light of this goal came search to identify the effect of 
using strategies (recycling information, directing peers) to learn the skill 
of volleyball, the researcher used the experimental method for suitability 
nature of the research, either the research community, the students of 
the fourth stage at the Faculty of Physical Education and Sports Science 
for Girls and number (66) students and the most important conclusions 
that directing peers and rotate the information given strategy 
improvement in the best style of Prince performance, the researcher 
recommends the need to use modern strategies to increase the 
concentration and cognitive skills and knowledge                           
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  :المقدمة-1
التعميـ ىو الركيزة االولى لمتقدـ وىو االساس الالـز لمسايرة التطور فمف خاللو يتـ  ديع    

استثمار الموارد البشرية لتزويد االنساف بالقيـ الدينية والسموكية والمعرفية في شتى المجاالت حتى 
تنطمؽ اىداؼ التعميـ مف خالؿ استراتيجيات  اذ ؛يصبح االنساف مييأ لممساىمة في بناء المجتمع

نأخذ في اعتبارىا طبيعة المتعمـ وتكنولوجيا المعمومات في عصر االنفجار المعرفي عمى المناىج 
التعميـ  دالتعميمية بيدؼ اعداد جيؿ مف المتعمميف القادريف عمى استخداـ ىذه التكنولوجيا، اذ يع

في تقدـ الشعوب وذلؾ لتأثيره االيجابي في اعداد االجياؿ  اىـ المظاىر التي تمعب دورًا كبيراً 
ونظريات التعمـ  ،وسائؿ واساليب ،عمى اسس عممية سميمة حديثة وذلؾ مف خالؿ استخداـ

 النشط وطرؽ التعميـ الحديثة .
جؿ ألمتبادؿ بيف المعمـ والمتعمـ مف تشير الكثير مف الدراسات عمى دور التعميـ في التفاعؿ او    
 تساب المتعمميف المعمومات والميارات المرغوبة والتي ينبغي تحقيقيا في فترة زمنية محددة .اك

ولكي يتمكف المعمـ مف دفع التالميذ الى التعميـ فال بد مف استخداـ طرؽ واساليب     
واستراتيجيات مختمفة ومتعددة مما يتطمب مف المعمـ اف يكوف مممًا بكيفيو حدوث التعمـ مف 

ؽ واالساليب واالستراتيجيات في سرعة تحقيؽ اليدؼ مف ائلطالب وكيؼ تؤثر ىذه الطر جانب ا
ؽ المختمفة لمراعاة الفروؽ الفردية بيف ائعممية التعميـ مف اتقاف االداء وتوفير الوسائؿ والطر 

مى قدرات التالميذ، ولقد اكتسبت استراتيجيات التعمـ النشط اتجاىات حديثة لما ليا مف تأثير ع
تفريد التعميـ وتوظيؼ تمؾ االستراتيجيات التربوية في تصميـ برامج تفي بعقؿ فبدأت الجيود ال

راتيجية تدوير المعمومات اذ حاجة المتعمـ وتسعى الى تحقيؽ االىداؼ التعميمية والتربوية منيا است
وتقديـ مف استراتيجية التعمـ النشط القائمة عمى اساس مشاركة المعمومات بيف المتعمميف  دتع

التغذية الراجعة اذ سينفذوف الطالب أكثر عندما يتبادلوف ادوار المعمومات فيما بينيـ وتحمؿ 
يتُأثر  اذيتأثر ويؤثر فيما بينيـ وتحمؿ المسؤولية لتحقيؽ النجاح  اذالمسؤولية لتحقيؽ النجاح 

ف عمى اساس اشكاؿ منيـ بما يفعمو االخروف ، وتقوـ استراتيجية التعمـ النشط باالقرا ويؤثر كؿُ 
ثنائية التنظيـ مف قبؿ الطالب عندما يتعمـ بعض الميارات االساسية لمكرة الطائرة )التمرير مف 

 االعمى ، التمرير مف االسفؿ ، االرساؿ( .
مما سبؽ ذكره تتجمى وتكمف اىمية البحث الحالي بوصفو محاولة عممية تعيف العامميف في     

استخداـ االستراتيجيات التعمـ  ئؽ التدريس عمى معرفة مدى االثر فيمجاؿ التربية الرياضية وطرا
دورىا في تحقيؽ اىداؼ سموكية تعميمية تربوية كما ليا دور في االبداع لدى عف النشط فضاًل 

التفكير  يمعبالطالب اذ التحظى باىتماـ الباحثيف والمؤسسات التربوية بدرجة كافية حيث 
في فيـ ومعرفة تمؾ االستراتيجيات  اً ة )الطالقة، المرونة، اصالة( دور األبداعي وبمتغيراتو الثالث

واداة لكشؼ قدرات تفكير الطالبات عند تعمـ بعض ميارت الكرة الطائرة )التمرير مف االعمى، 
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بعض ميارات الكرة الطائرة مف االنشطة التي يتـ التعمـ فييا  دالتمرير مف االسفؿ، االرساؿ( . تع
لصعب ومف البسيط الى المركب وتعتمد عمى بعضيا البعض حيث اف اداء اي مف السيؿ الى ا

ميارة يعتمد في االساس عمى اداء بعضيا البعض حيث اف اداء اي ميارة يعتمد في االساس 
عمى اداء ميارة اخرى لذا فأف االرتقاء في مستوى االداء يتـ مف خالؿ استخداـ طرائؽ واساليب 

الؿ ممارسة الباحثة لمينة التدريس لطالبات كمية التربية البدنية وعمـو واستراتيجيات حديثة فمف خ
الرياضة لمبنات الحظت الباحثة اف ىناؾ حاجة ماسة الى استخداـ ىذه االستراتيجيات في تعمـ 
بعض الميارات لمكرة الطائرة وذلؾ لوضع الطالبات في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة في 

قيقة لمتعمـ والتفاعؿ االجتماعي وزيادة روح التعاوف والمنافسة بيف الطالبات ممارسات عممية ود
وكذلؾ لتنمية تفكيرىف االبداعي ليسيؿ التعامؿ مع ميارات الكرة الطائرة )التمرير مف االعمى، 
التمرير مف االسفؿ، االرساؿ( ولغرض الوصوؿ الى المخرجات المطموبة، مف ىنا تتحدد مشكمة 

 جابة عمى السؤاؿ االتي :البحث في اال
ما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ النشط )تدوير المعمومات وتوجيو االقراف( لتطوير التفكير     

بعض الميارات الكرة الطائرة لطالبات المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموـ لاالبداعي 
 الرياضة لمبنات ؟

خداـ استراتيجيات التعمـ النشط )تدوير المعمومات واشتمؿ ىدؼ البحث تعرؼ اثر است    
واالقراف( لتطوير التفكير االبداعي وبعض الميارات الكرة الطائػػػػػػرة ) تمرير مف االعمى ، تمرير 

 مف االسفؿ ، االرساؿ( .
اما فروض البحث ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح 

، عدي لممجموعة التجريبية )توجيو االقراف( في تطوير بعض الميارات الكرة الطائرةاالختبار الب
ىناؾ فروؽ ذات احصائية بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي لمجموعة و 

ىناؾ فروؽ ذات داللة ، وايضًا تجريبية الثانية )تدوير المعمومات( لبعض الميارات الكرة الطائرة
ة بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي لممجموعة الضابطة )اسموب احصائي

ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية في االختبارات ، و االمري( لتطوير بعض الميارات الكرة الطائرة
ىناؾ فروؽ ذات ، و البعدية بيف المجاميع الثالث لتطوير بعض الميارات االساسية لمكرة الطائرة

ة احصائية بيف االختبار القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي لممجموعتيف التجريبيتيف دالل
 مع التفكير االبداعي .

وتمثؿ المجاؿ  17/5/2016ولغاية  18/3/2016بيف  مدةوتـ استكماؿ اجراءات البحث لم    
 ت .القاعة الداخمية لممعب كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة لمبنا المكاني
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 منيجية البحث واجراءاتو الميدانية: -2
 منيج البحث: 2-1
تـ استخداـ المنيج التجريبي وبتصميـ ثالث مجموعات لمالئمتو طبيعة المشكمة المراد حميا    
اف المنيج التجريبي ىو منيج البحث الوحيد الذي يمكنو االختيار الحقيقي لفروض العالقات  اذ

 االثر . الخاصة بالسبب او
  :عينة البحث2-2

تمثؿ عينة البحث طالبات كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة لمبنات جامعة بغداد، وتـ      
اجراء البحث عمى عينة عمدية مف طالبات المرحمة الرابعة اذ استبعد الطالبات غير المنتظمات 

 ( طالبة .66والراسبات في الدراسة فأصبحت عينة البحث )
 مقسمة كاالتي :

المجموعة الضابطة 
 باسموب االمري

المجموعة التجريبية 
استراتيجية تدوير 

 معمومات

المجموعة التجريبية 
 استراتيجية توجيو االقراف

مجموعة مف الطالبات 
 لمتجربة االستطالعية

20 20 20 6 

 :وسائؿ جمع المعمومات واالجيزة واالدوات المستخدمة في البحث2-3
  :وسائؿ جمع المعمومات2-3-1

  .المقابالت الشخصية، االنترنيت
  :االدوات المستخدمة في البحث2-3-2

 .( 5مصاطب عدد ) ، ( 5شواخص عدد ) ، حواجز بالستيكيةكرات طائرة، 
  :االجيزة المستخدمة في البحث2-3-3

 الة تصوير كاميرا
  :خطوات اجراء البحث 2-4

 : االتيةقامت الباحثة باجراء الخطوات 
  :ختبارات البحث المياريةتحديد ا 2-4-1

تـ تحديد االختبارات الخاصة بالبحث والتي اشتممت نفس االختبارات الميارية )التمرير مف     
االعمى، التمرير مف االسفؿ، االرساؿ( لمكرة الطائرة والتي تختبر مف قبؿ خبراء ومختصيف في 

داء عف طريؽ النظر مف قبؿ الخبراء كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة لمبنات. اذ تـ تقويـ اال
 ػ الختامي(. الرئيس .الجزاء الميارة )التمييدي
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  :تحديد اختبار مقياس التفكير االبداعي2-4-2
مف متطمبات اي بحث عممي ولغرض تحقيؽ اىدافو او تحقيؽ فروضو وجود اداة او اختبار     

ير االبداعي لذا وجب عمى الباحثة لقياس ما يمكف قياسو وفي البحث الحالي يتطمب قياس التفك
استعماؿ اداة لقياس ىذه القدرة لدى افراد عينة البحث وبعد مراجعة بعض االدبيات والدراسات 
التي تناولت موضوع البحث والخاصة بالتفكير االبداعي لذا وجب عمى الباحثة استعماؿ اداة 

األبداعي ومقاييسو والدراسات العممية لقياس ىذه القدرة لدى افراد عينة البحث والخاصة بالتفكير 
فيو فوجدت اف نشاط الرسـ باستخداـ )الدوائر( وىو الجزء الضروري )الشكمي( في بطارية 

(Torranse : يمكف االعتماد عميو لمقياس في البحث الحالي لالسبػػػاب االتيػػػػػػة ) 
 مجاؿ .اف بطارية تورانس واحدة مف اشير االختبارات الخاصة في ىذا ال -
انيا تتمتع بدرجة عالية مف دالالت الصدؽ والثبات سواء كاف معدىا )البيئة االمريكية( اـ في  -

 البيئات العالمية اذ تقيس درجة )الطالقة ، المرونة، االصالة( .
يتـ االختبار باف يقدـ لممختبر ورقة تحتوي عمى عدد مف الدوائر ويطمب منو اف يرسـ  اذ    

لدائرة او داخميا وخارجيا معًا  بحيث تكوف شكاًل  معينًا ويفضؿ اف تكوف ىذه داخؿ او خارج ا
ضوء ما يتـ  فياالشكاؿ غير مألوفة كما يمكف اف يربط اكثر مف دائرة واحدة في شكؿ واحد، و 

 رسمو داخؿ الدوائر تحديد درجة الطالقة واالصالة والمرونة لعينة البحث .
  :التجربة االستطالعية2-5

وىي دراسة تجريبية اولية تقوـ بيا الباحثة عمى عينة صغيرة قبؿ قياميا ببحثيا بيدؼ      
ولغرض التعرؼ عمى العوامؿ . (79 : 1984 :اختيار اساليب البحث وادواتو )معجـ عمـ النفس 

والمعوقات كافة والتي مف الممكف اف يصادؼ الباحثة عند تنفيذ التجربة الرئيسة وكاف الغرض 
 ة االستطالعية مما يأتػػػػػي :ػمف التجرب

اختبار لمقياس  تحديد المدة الزمنية التي يستغرقيا كؿ اختبار ومجموع الفقرات الزمنية لكؿ -1
 التفكير االبداعي .

 تشخيص المعمومات والسمبيات التي ستواجو التجربة عند االختبار . -2
مدى صالحيتيا  عف فضالً التأكد مف سالمة االدوات واالجيزة التي ستستخدـ في البحث  -3

 لمستوى افراد العينة .
  :االختبارات القبمية 3-6

الساعة التاسعة صباحًا  2016/  3/ 18قامت الباحثة باجراء االختبارات القبمية بتاريخ      
لالختبارت الميارية في القاعة الداخمية لكمية التربية وعمـو الرياضة لمبنات واجراء اختيار مقياس 

 اعي في القاعات الداخمية لقسـ العمـو النظرية .التفكير االبد
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  :التجربة الرئيسة 3-7
 : أتيتضمنت ماي  قامت الباحثة باجراء التجربة الرئيسة ولمدة ثمانية اسابيع   
 ( دقيقة وتضمف 90ػ زمف الوحدة التعميمية )1

 أػ القسـ االعدادي :
 المقدمة ، االحماء ، التماريف البدنية .

 رئيس :القسـ ال -ب
 الجزء التعميمي، والجزء التطبيقي .

 القسـ الختامي : -ج
يتضمف تماريف تيدئة جيد ثـ االنصراؼ اذ يتضمف القسـ الرئيس في جزئيف تعميمي     

وتطبيقي بعد اف يتـ شرح الميارة وعرضيا مف قبؿ المدرس يتـ تقسيـ المجموعة التجريبية 
 مجموعات وكؿ مجموعة تتكوف مف خمساربع  الخاصة باستراتيجية تدوير المعمومات الى

 : االتيطالبات ويتـ توزيع االدوار عمى الطالبات عمى النحو 
 قائدة مجموعة : وىي مسؤولة عف توجيو المجموعة -
 الطالبة الثانية تقوـ بعرض الميارة  -
 الطالبة الثالثة، مسؤولة عف توجيو االسئمة -
صحيح وتصحيح االداء الخاطئ والتاكد عمى تقدـ الطالبة الرابعة مسؤولة عف تعزيز االداء ال -

 المجموعة 
 الطالبة الخامسة مسؤولة عف تصحيح االخطاء واظيار نقاط الضعؼ  -

عمى تطوير بعض الميارات تعمؿ اما المجموعة التجريبية الخاصة )بتوجيو االقراف(     
 الرساؿ( .االساسية لمكرة الطائرة )التمرير مف االعمى ، التمرير مف االسفؿ ، ا

ثالثة طالبات اذ يتـ  عمىتـ تقسيـ المجموعة التجريبية الثانية )مجموعة توجيو االقراف(  اذ    
تسميـ ورقة المالحظات مف قبؿ المدرس الى احدى الطالبات واداء الميارة مف قبؿ الطالبة الثانية 

  .ية لتصحيح االخطاءومقارنتيا باالداء اذا كاف صحيحًا او غير صحيح واعطاء تغذية راجعة قو 
 :االختبارات البعدية 2-7

الختبار  17/5/2016تـ اجراء االختبارات البعدية عمى مجموعات البحث الثالثة في     
الميارات االساسية لمكرة الطائرة ) التمرير مف االعمى التمرير مف االسفؿ االرساؿ ( واختبار 

 مقياس التفكير االبداعي لممجاميع الثالثة .
  :الوسائؿ االحصائية2-8
 تحميؿ التبايف . ، لمعينات المتناظرة T اختبار  ،االنحراؼ المعياري، الوسط الحسابي   
 



722074-6032 :ISSN

  

49 

 

  :عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا3
عرض نتائج االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية االولى )بتوجيو االقراف( لبعض 3-1

 الميارات الكرة الطائرة .
يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري بيف االختبار القبمي والبعدي لممجموعة  (1جدوؿ )

 . لمميارات قيد البحثاالولى )بتوجيو االقراف( 

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبمي

Tالمحسوبة T الجدولية 
 ع -س ع -س

التمرير مف 
 2,093 19,53 5,12 36,4 4,29 14,53 االعمى

ير مف التمر 
 2,093 13,07 5,63 27,4 2,62 10,21 االسفؿ

 2,093 22,2 7,38 41,2 2,14 5,81 االرساؿ

( وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبار القبمي والبعدي في 1يتضح مف الجدوؿ )     
( Tقيمة ) تكان اذ)التمرير مف االعمى، التمرير مف االسفؿ، االرساؿ( ولصالح االختبار البعدي 

 . 0205الجدولية عند مستوى داللة  T)المحسوبة اكبر مف )
عرض نتائج االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثانية )تدوير المعمومات( 3-2

 لبعض الميارات الكرة الطائرة .
يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري بيف االختبار القبمي والبعدي لممجموعة  (2جدوؿ )
 . البحث قيد لممياراتيبية الثانية )تدوير المعمومات( التجر 

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبمي

T المحسوبة T الجدولية 
 ع -س ع -س

التمرير مف 
 23,7 5,72 37,4 5,12 14,45 االعمى

 
2,09 

التمرير مف 
 11,8 5,54 26,5 2,72 10,1 االسفؿ

 20,3 6,58 39,4 1,78 5,64 االرساؿ

( وجود فروؽ ذات داللة احصائية مف االختبار القبمي والبعدي لصالح 2يتضح مف الجدوؿ )    
 ( الجدولية .T( المحسوبة اكبر مف قيمة )Tكانت قيمة ) اذاالختبار البعدي 
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عرض نتائج االختبار القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة )اسموب االمري( لبعض 3-3
 ة .الميارات الكرة الطائر 

يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة  (3جدوؿ )
 . لمميارات قيد البحثالضابطة )اسموب امري( 

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبمي

T المحسوبة T الجدولية 
 ع -س ع -س

التمرير مف 
 14,95 4,31 30,8 3,59 14,4 االعمى

التمرير مف  2,09
 9,15 4,28 21,4 2,67 10,1 االسفؿ

 17,7 5,19 25,4 2,23 5,65 االرساؿ

( وجود فروؽ ذات داللة احصائية س االختبار القبمي والبعدي 3يتضح مف الجدوؿ )    
 ( الجدولية .T( المحسوبة اكبر مف )Tولصالح البعدي )

 :ثالثة لمميارات بالكرة الطائرةعرض نتائج االختبارات البعدية لممجاميع ال 3-4
 قيد البحث لمميارات الثالثة لممجاميع البعدية االختبارات يبيف نتائج (4جدوؿ )

متوسط  المتغير
مجموع  درجة الحرية المربعات

 المربعات
 Fقيمة 

 المحتسبة
 Fقيمة

 الجدولية

 التمرير مف االعمى
326,25 2 163,122 

3,329 3,23 
423,15 57 36,24 

 لتمرير مف االسفؿا
242,13 2 121,6 

3,164 3,23 
326,2 57 32,12 

 االرساؿ
425,34 2 212,17 

6,34 3,23 
261,32 57 43,12 
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( وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجاميع الثالثية لميارتي 4يتضح مف الجدوؿ )    
( وىي اكبر مف قيمة 3232دولية )( الجFاف قيمة )اذ التمرير مف االعمى والتمرير مف االسفؿ، 

(F المحتسبة عند مستوى داللة )وعدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية لميارة االرساؿ  0205
 ( المحتسبة .F( الجدولية اصغر مف قيمة )Fالف قيمة )

  :مناقشة النتائج3-7
عدي لممجموعة ( اف ىناؾ فروؽ دالة احصائيًا بيف االختبار القبمي والب1يتضح مف الجدوؿ )    

التجريبية االولى )التعمـ بتوجيو االقراف( وترجع الى استخداـ ثالث طالبات مما اتاح لممتعمـ 
فضاًل فرصة لمقياـ باالداء وبدور تصحيح االخطاء ودور الطالبة بتعزيز وتوضيح االخطاء ، 

ىذا )رجائي استخداـ ورقة مالحظات لالداء وعدد التكرارات في تطبيؽ الميارة ويتصؼ في  عف
زيادة  فضاًل عف( والذي يؤكد عمى اىتماـ الطالب عمى االداء وزيادة في تعممو 12 : 1996:

( عمى اف الطالب يتطور 89 :2004:التركيز وعدـ النسياف لالداء الصحيح ويؤكد )عبد الوىاب
 اكثر بالتنفيذ وتبادؿ ادوار التدريس والتعميـ فيما بيف الطالب .

ذات داللة احصائية بيف االختباريف القبمي والبعدي  اً ىناؾ فروق ( اف  2وؿ )ويتضح مف الجد    
ع سبب ىذا التطور في ولصالح االختبار البعدي لممجموعة التجريبية )تدوير المعمومات( وترج

تعرؼ نقاط القوة والضعؼ مف خالؿ المالحظة المباشرة لمطالب مما يساعد عمى االداء ىو 
تعرؼ نواحي القصور وبالتالي تقوـ بتصحيح الطالبة عمى التعمـ و  ـ مدى قدرةاعطاء تقوي

ذات  اً ( اف ىناؾ فروق3االخطاء التي قد تقع فييا الطالبة اثناء االداء ، كما يتضح مف الجدوؿ )
داللة احصائية بيف االختبار القبمي والبعدي في المجموعة الضابطة )اسموب االمري( والتي 

ثـ يقوـ باالداء خالؿ الوحدة التعميمية بعد اداء النموذج مف قبؿ يكوف فييا الطالب متمقي 
 المدرس، واف التكرار في االداء المستمر يؤثر بااليجابية عمى االداء المياري لمطالب .

( تفوؽ المجموعتيف التجريبيتيف )توجيو االقراف، وتدوير 4يوضح كؿ مف الجدوؿ )و    
ليب جديدة في التعمـ تييئ الطالبة الى الفيـ واتقاف المعمومات( الى استخداـ اتجاىات واسا

الميارة الحركية والقدرة عمى االبداع واالعتزاز والثقة واالعتماد عمى النفس وتنمية العمؿ 
( اف استخداـ االستراتيجيات تؤدي الى استغالؿ المساحة 64 :2000:الجماعي وقد اكد )مطر

ؿ الجماعي والتعاوف بيف الطالب ، مما يدؿ عمى اف الزمنية لموحدة التعميمية وزيادة حب العم
استخداـ استراتيجيات توجيو االقراف وتدوير المعمومات افضؿ مف االسموب االمري في تطوير 

 لمميارة الكرة الطائرة .
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 :عرض نتائج اختبار التفكير االبداعي لالختبار القبمي والبعدي لعينة البحث3-8
 البحث لعينة والبعدي القبمي لالختبار االبداعي التفكير راختبا يبيف نتائج (5جدوؿ )

 المتغيرات
 اختبار بعدي اختبار قبمي

T المحسوبة 
 ع -س ع -س

التفكير االبداعي 
 3,58 2,17 7,03 1,20 3,81 الطالقة

 2,83 1,89 6,34 1,09 3,75 المرونة

 4,79 1,63 6,55 0,95 2,88 االصالة

ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبار القبمي والبعدي ( 5يتضح مف الجدوؿ )    
( الجدولية مما يدؿ عمى وجود T( المحسوبة اكبر مف )Tولصالح االختبار البعدي الف قيمة )

فرؽ معنوي حيث اعتمدت الباحثة عمى استخداـ اختبار التفكير االبداعي بالرسوـ باعتبارىا 
 االثارة والتشويؽ والشعور بالسرور والرضا لما يؤدونو . ففضاًل عحديثة مف نوعيا لعينة البحث 

( اف 1985ساعدت عمى تركيز انتباىيـ والقدرة عمى التفكير وقد اشارت )انتصار يونس و     
الطالب في حياتو يكتسب خبراتو ومياراتو عف طريؽ الصمة االدراكية الحسية القائمة بينو وبيف 

 مجالو الخارجي .
 :الخاتمة-4

وصمت الباحثة الى مجموعة مف األستنتاجات وىي أف استراتيجية توجيو االقراف وتدوير ت    
 المعمومات يؤدي الى تطوير مستوى االداء المياري لمميارة الكرة الطائرة .

توصمت الى اف استخداـ استراتيجيات حديثة يعطي نتائج افضؿ مف اسموب االمري في تعمـ و 
 ميارة الكرة الطائرة .

ء األستنتاجات التي تـ ذكرىا توصمت الباحثة الى توصيات في اف تطبيؽ استراتيجيات وفي ضو 
توصي الباحثة عمى اجراء و  عمـ لمطالب لمميارات الحركيةحديثة ليا دور في تنمية وتطوير ت

 فادة مف التكنولوجيا والتطور المعرفي .بية لعدد مف االستراتيجيات واالدراسات مشا
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